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VENHA TIRAR SUAS DÚVIDAS
SOBRE AS REFORMAS E COMO
ELAS PODEM AFETAR A VIDA
DA MULHER TRABALHADORA
Palestra seguida de coquetel acontece dia 23/03 e é aberta a toda a comunidade

O

O Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa realiza no dia
23 de março, a partir das 19h, em sua sede, palestra seguida de
coquetel em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Com o
tema “Mulher trabalhadora: conquistas, desafios e luta contra a perda de
direitos”, o evento receberá Valdete Souto Severo, juíza do Trabalho no
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região (RS); Patrícia de Mello
Sanfelici, procuradora do Ministério Público do Trabalho e Abgail Pereira,
dirigente da União Brasileira de Mulheres e ex-secretária de Turismo do
RS.
A palestra abordará, entre outros temas, os riscos da retirada dos direitos
da classe trabalhadora — especialmente das mulheres — no contexto da
atual crise político-econômica e da reforma trabalhista em pauta; a gravidade da atual proposta de reforma da Previdência e como ela atinge as
mulheres; os direitos das mulheres trabalhadoras, entre os quais a pausa
de 15 minutos na prorrogação da jornada e o papel do MPT na defesa da
classe trabalhadora; a história das principais lutas e conquistas das mulheres e a importância da mobilização feminina na luta contra os retrocessos impostos pelo governo federal, contra o machismo, a violência e a
desigualdade de gênero.
“Debater o papel da mulher e seus direitos é resgatar e reafirmar a importância que temos na sociedade, em todos os seus aspectos — como trabalhadoras, como mães e chefes de família, como agentes políticas e sociais de transformação —, principalmente em meio à crise que vivemos. Por isso,
convidamos especialmente as trabalhadoras de Carlos Barbosa para debater questões que dizem respeito a todas nós”, explica Cristiane Baldasso,
diretora do Sindicato.
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PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Sócios e dependentes do Sindicato
podem colocar aparelho
ortodôntico sem custo

Palavra do
Presidente

Condições especiais valem até 31/03, inclusive para novos associados
No dia 28 de fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos completou nove anos de fundação.
E, para celebrar, preparou uma super promoção exclusiva: até o dia 31 de março, sócios
e dependentes podem colocar aparelho ortodôntico autoligado sem custo e mensalidade
com valor reduzido. Quem ainda não faz parte do Sindicato, pode se associar e aproveitar
a promoção.

boas condições de trabalho e salário, seus
direitos garantidos e acesso a serviços que
melhorem o seu dia a dia e sua qualidade de
vida. Muita gente precisa usar aparelho ortodôntico, mas por vezes não tem condições de
viabiliza-lo. Com esta promoção, queremos
facilitar o acesso a algo importante para a
saúde”, explica Todson Andrade, presidente
do Sindicato.

“Nossa missão à frente do Sindicato sempre
foi lutar para que a família metalúrgica tenha

Para saber mais e agendar sua consulta, ligue
para 3461-1605.

É hora de ir pra rua
contra a reforma da
Previdência

O

s meses de fevereiro e março guardam datas importante para refletirmos sobre o momento atual. O
dia 28 de fevereiro marcou os nove anos
da fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, o que nos leva
a reafirmar a importância das entidades
sindicais na luta coletiva por direitos, por
salário digno e por melhores condições de
vida para a classe trabalhadora. Afinal,
sozinho um trabalhador não tem força de
negociação diante do patrão. Já a união de
uma categoria em torno de seu sindicato
traz melhores condições de negociação
para garantir conquistas.
Já no 8 de março, temos o Dia Internacional da Mulher, data que marca a luta
feminina por mais igualdade de direitos,
contra a violência, o machismo e a opressão. Também em março deste ano, no dia
15, está marcado o dia nacional de mobilização contra a reforma da Previdência,
reforma que, se aprovada, trará um profundo atraso para o povo, que terá de trabalhar muito mais para poder ter direito à
sua aposentadoria (veja mais na página 3).

NOVO CONVÊNIO

Parceria com Divina Pele garante
descontos exclusivos
Tratamentos estéticos têm valores especiais para sócios e dependentes
O Sindicato acaba de fechar convênio com
a Divina Pele - Espaço Estético Bruna Bavaresco, para garantir benefícios exclusivos aos
seus sócios e dependentes.
A parceria garante valores especiais em tratamentos diversos:
30,00 - massagens relaxante e modeladora e
drenagem linfática
35,00 - manta térmica + drenagem linfática;
vacuoterapia + modeladora
45,00 - clareamento, hidratação, revitalização; manta térmica + vacuoterapia + modeladora
50,00 - limpeza de pele

De 60,00 a 85,00 - tratamento para rugas e
estrias
Convênios exclusivos
O novo convênio soma-se a uma série de outros benefícios garantidos pelo Sindicato:
tratamento odontológico, psicológico e jurídico gratuito, descontos especiais em convênios na área da saúde e em estabelecimentos
comerciais e acesso à Sede Campestre durante a temporada de verão. Além disso, os
sócios concorrem a dez prêmios — incluindo
moto zero km — em sorteio realizado no final
do ano. E o mais importante: ser sócio fortalece o Sindicato e a luta por mais direitos.

Todas essas datas têm um aspecto em comum: a necessidade crescente de união
dos trabalhadores e trabalhadoras — do
campo e da cidade, de todas as idades —,
de suas entidades representativas e dos
movimentos sociais, para fortalecer a luta
frente aos ataques que o povo brasileiro
vem sofrendo desde que Temer chegou ao
poder de maneira ilegítima.
Por isso, vale ressaltar a importância
de o povo estar nas ruas desde já, pressionando parlamentares e governo.
Somente assim será possível mudar os
rumos desta história e assegurar um futuro digno para nossos homens e mulheres trabalhadores.

TODSON MARCELO ANDRADE

presidente

METALÚRGICOSDEBARBOSA

3

PREVIDÊNCIA

Reforma de Temer quer acabar com
sua aposentadoria e seu futuro
Sindicato dos Metalúrgicos também está mobilizado na luta contra PEC 287

O

Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos
Barbosa, juntamente com a CTB e uma
série de outras entidades dos movimentos sociais, está mobilizado contra a reforma da
Previdência. Com diversas iniciativas — como
outdoor, programa de rádio, publicações na internet e em seu jornal, entre outras — o Sindicato quer esclarecer a população sobre os
prejuízos que a aprovação da PEC 287 trará à
classe trabalhadora e sobre as mentiras que
têm sido contadas a respeito do suposto déficit
da Previdência.
“A reforma da Previdência é um crime contra a classe trabalhadora e contra os jovens que
ainda entrarão no mercado. E, para convencer o
povo, o governo Temer tem apresentado argumentos mentirosos que tentam, a todo custo,
justificar o injustificável. Diz, por exemplo, que
a Previdência é deficitária, o que não é verdade, como tem sido mostrado por entidades e
especialistas. Além disso, argumenta que para
superar a atual crise, é preciso cortar os gastos
sociais, o que também não é verdade. Por isso,
estamos na luta contra a reforma”, diz Todson
Andrade, presidente do Sindicato.

Como é a regra atual de aposentadoria e como
ficará com a reforma
COMO É HOJE, APOSENTADORIA PODE SE DAR:

Fonte: Carta Capital

• Por tempo de contribuição
Homens: qualquer idade após 35 anos de contribuição
Mulheres: qualquer idade após 30 anos de contribuição
• Por idade
Neste caso, homens podem pedir aposentadoria a partir dos 65 anos e
mulheres a partir dos 60 anos, com no mínimo 15 anos de contribuição
Para se ter acesso à aposentadoria integral, o cálculo é feito com base no
Fator Previdenciário ou na regra 85/95, segundo a qual a soma de anos
de contribuição deve atingir 85 para mulheres e 95 para homens.

COM A REFORMA:
• Por tempo de contribuição
Homens e mulheres só poderão se aposentar com 65
anos de idade, com contribuição mínima de 25 anos.
Para ter direito à aposentadoria integral, será preciso contribuir
por pelo menos 49 anos!

A MENTIRA
DO DÉFICIT

ESSA FÓRMULA PREJUDICA A TODOS, INCLUINDO OS TRABALHADORES RURAIS
- QUE COMEÇAM A TRABALHAR MAIS CEDO, MUITAS VEZES SEM REGISTRO E
EXERCEM TRABALHO MAIS PESADO - E AS MULHERES - QUE ANTES PODIAM SE
APOSENTAR COM 60 ANOS.

SOMA DAS DESPESAS COM A
SEGURIDADE SOCIAL EM 2015
(benefícios da previdência e assistenciais,
Bolsa Família, saúde e outros)

-R$ 683 bilhões
SOMA DAS RECEITAS EM 2015
(contribuição previdenciária, Cofins,
CSLL, PIS/Pasep e outras)

+R$ 694 bilhões
SALDO POSITIVO
(e não um déficit)

de R$ 11 bilhões
Fonte: Dados de 2015, conforme tabela da Anfip
baseada em dados oficiais do governo

Na ruas contra a reforma
No dia 21/02, o Sindicato dos Metalúrgicos participou de manifestação em Santa Cruz do
Sul contra a reforma da Previdência. Estiveram presentes Todson Andrade, presidente do
Sindicato, e os diretores Mauro Lodi, Cristiane Baldasso e José Lima. Ao todo, cerca de 12
mil pessoas participaram do ato.

PPR IRWIN

Negociação levou a aumento de 10%
Para Sindicato, acordo foi positivo, apesar das dificuldades econômicas
A Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Irwin, junto com o Sindicato, conseguiram fechar um acordo positivo com a
empresa para o PPR 2017. Ficou definido o
aumento de 10% no prêmio mensal, que passou a ser de R$ 110,00 a ser pago de uma só
vez, juntamente com o PPR referente a 2017,
até 20 de fevereiro de 2018.
Por solicitação da Comissão dos Trabalhadores, não haverá mais antecipação em setembro. Durante as negociações também ficou
definido que o valor-base para a distribuição
do PPR continuará sendo de R$ 1.800,00.

Outro avanço foi a inclusão do direito à licença-amamentação para as mães trabalhadoras até que a criança complete seis meses
de idade.
Na avaliação do presidente do Sindicato,
Todson Andrade, “considerando o cenário de
dificuldade econômica, fechamos um dos melhores acordos de PPR da região. Com muito
diálogo e bom senso, conseguimos demonstrar que o PPR é uma ferramenta importante
para ambos os lados”. Outra questão importante é que, em virtude do processo de transição decorrente da venda da Irwin para o gru-

po Stanley Black&Decker, programado para
ocorrer em março, a empresa já antecipou o
pagamento dos meses de janeiro e fevereiro
junto com o PPR de 2016, faltando apenas pagar os bônus-presença destes meses, previsto
para ser efetuado junto com o PPR de 2017.
Sobre a venda da empresa, não houve, até o
momento, sinalização de alguma mudança
em Carlos Barbosa. “A informação é a de que,
para os trabalhadores, tudo continua como
está. Mas, acompanharemos de perto esta
transição para garantir que não haja perda de
direitos, nem de emprego”, disse Todson.

David Fialkow Sobrinho:

O acordo e o porém
pagando e devendo. O valor a ser desembolsado
pelo estado não vai baixar tanto, uma vez que durante os três anos sem pagar, vão se somar juros
sobre juros em cima do saldo devedor.
O governo federal propõe um acordo quanto
à dívida do Rio Grande do Sul e de outros estados, através de um projeto de lei enviado ao
Congresso. Alguns, num primeiro momento,
foram atraídos porque o projeto suspende os
pagamentos por três anos.
Mas, aí, vieram os “poréns”. O saldo devedor,
que seria zerado em dez anos, será acrescido
de mais 30. Os gaúchos vão passar de 2050

Terceiro, as condições exigidas pelo governo federal para o acordo são tão ruins que desagradam
situação e oposição. O estado não poderá gastar um centavo a mais em segurança, educação
e saúde durante o período. Imagine como seria,
considerando que, hoje, já temos um descalabro
na segurança, a educação está em marcha ré e a
saúde definha.
Então, para que serviria mesmo o acordo? Em
que ele melhoraria a situação do Rio Grande? As

exigências não param por aí. Teriam que ser
privatizadas empresas como o Banrisul, a
CEEE, a CRM que, além de serem importantes
para a economia gaúcha, geram lucro ao governo e não prejuízo. Por isso mesmo, atraem
o apetite de grandes bancos do centro do país
e do estrangeiro — se fossem ruins, ninguém
iria querer.
Isso cheira àqueles acordos com bancos em
que o devedor fica pior do que antes. O banco
leva tudo e o sujeito, empresa ou pessoa física,
fica na lona. A pressão para mudar o teor do
projeto de lei é geral. O risco é ele ser aprovado como está e virar um daqueles contratos de
adesão, via de regra lesivos à parte mais fraca.

Autorizo o desconto das mensalidades
e Contribuição Confederativa em
folha de pagamento de acordo com
legislação em vigor, bem como as
deliberações de assembleia.
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